Meistä sanottua
”KIITOS AVUSTA JA NEUVOISTA”

OHJAAMO-KYSELY
Ohjaamo Helsinki on paikka kaikille 15-29 –vuotiaille. Ohjaamossa nuoret saavat apua työn, koulutuksen ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Neuvontapiste palvelee nuoria
ilman ajanvarausta. Toimintaa toteuttavat Helsingin kaupunki, Uudenmaan TE-toimisto sekä kumppanit.
Ohjaamo Helsinki toteutti keväällä 2019 kyselyn, jolla kerättiin kokemustietoa Ohjaamo
Helsingin toiminnasta, sen vaikutuksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Kyselyyn vastasivat
nuoret, Ohjaamon työntekijät ja sidosryhmien edustajat.
Ohjaamo Helsingin tavoitteet
•
Nuoret pääsevät työhön ja koulutukseen
ja nuorten hyvinvointi lisääntyy
•
Nuoret löytävät Ohjaamon
•
Nuoren tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti
•
Ohjaamon moniammatillista työotetta ja
palveluja kehitetään yhdessä

Nuoret kokevat, että Ohjaamoon on helppo tulla ja tunnelma siellä on rento, turvallinen ja kiireetön. Paljon positiivista palautetta saavat työntekijät, joilta saa henkilökohtaista palvelua, tukea elämään sekä uusia ideoita.
Vastaajista 84% kokee saavansa Ohjaamosta tarvitsemaansa tukea ja apua. Heistä 46% arvioi Ohjaamon tarjoamaa tukea täyden kympin arvoiseksi.
saa

”Apua
helposti kysymällä ja
tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Ohjaamon väki on hyvin
auttavaista.”

Nuoria vastasi kyselyyn 196, joista 54% Fredrikinkadun
neuvontapisteellä, 35% ajanvarauskäynneillä ja 11% Ohjaamon alueellisessa työssä.

Ohjaamo auttaa konkreettisesti seuraavien askelten ottamisessa – tätä mieltä oli 76% vastaajista.
Yli 73% kokee oman hyvinvointinsa parantuneen
käynnin jälkeen.
Ohjaamosta haetaan ja saadaan apua useampaan asiaan kerrallaan. Yli 60% vastaajista tarvitsi apua työhön ja koulutukseen liittyen. Asioiden
hoitamiseen tarvitsi apua yli 50% vastaajista, asumisesta keskusteli 48% ja vapaa-aikaan sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista 40% vastaajista.

”LAAJA-ALAINEN PALVELU MATALALLA KYNNYKSELLÄ.”

”NUORIA, JOIDEN PULMAT EIVÄT OLE VIELÄ
LIIAN SUURIA.”
Ohjaamon rooli Helsingin palveluissa koetaan melko selkeäksi. Tätä mieltä oli 93% työntekijöistä ja 74% sidosryhmistä. Ohjaamon koetaan pystyvän palvelemaan hyvin
nuoria, jotka itse haluavat tukea ja tarvitsevat ammattilaisen apua päästäkseen elämässä eteenpäin.
Katvealueella työntekijöiden mielestä ovat kotiin jäävät
nuoret sekä nuoret, jotka tarvitsevat kuntoutusta ja tukea
arkeen. Nämä nuoret eivät ole välttämättä minkään palvelun piirissä, vaikka sitä tarvitsisivat. Työntekijät kokevat, että erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista
on Helsingissä puutetta. Samoin nuorten asunnottomuus
on kysymys, johon ei löydy riittävästi apua.
”HIENO MONIAMMATILLINEN TYÖNTEKIJÄKAARTI”
Ohjaamon monialaisuus näkyy tiiviinä yhteistyönä sekä
uuden osaamisen kehittymisenä. Työntekijöistä 90% koki,
että kaikkien asiantuntemusta arvostetaan ja 80% mielestä toisten osaaminen tunnistetaan ja sitä hyödynnetään.
Vastausten mukaan yhteistä monialaista työotetta tulee
kuitenkin edelleen kehittää. Myös toimintatapoja nuorten
ohjaamisessa Ohjaamon sisällä sekä yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa tulee selkeyttää.

Työntekijöistä 96% ja sidosryhmistä 70% oli sitä mieltä, että nuorten tarpeet ja toiveet huomioidaan Ohjaamossa
kokonaisvaltaisesti. Nuorella on mahdollisuus keskustella työn ja opiskelun rinnalla olevista asioista useamman
Työntekijäkyselyyn vastasi 55 Ohjaamon tiloissa työtä tetyöntekijän kanssa.
kevät työntekijää taustaorganisaatiosta riippumatta.
”Ihminen ote- Kyselyyn vastanneista nuorista 68% oli ”Kiitos tästä
asioinut kahden tai useamman työntaan ihmise- tekijän kanssa. Heistä 65% koki asioinpaikasta. En
Sidosryhmäkysely oli osa valtakunnallista Kohnin
useamman
työntekijän
kanssa
erittaamon tiedonkeruuta. Vastauksia pyydettiin
nä ja ollaan
tiedä miten
täin hyväksi.
ohjausryhmän jäseniltä, Ohjaamossa työskenäärimmäisen Työntekijät kokevat kohtaamisen eri
olisin selvintelevien esimiehiltä sekä muilta keskeisiltä yhteistyötahoilta, kuten järjestöjen ja yritysten
kiinnostunei- elementtien, kuten kiireettömyyden,
nyt ilman <3”
tasavertaisuuden ja suunnitelmien teedustajilta. Kyselyyn vastasi 31 henkilöä.
ta juuri sinun kemisen yhdessä, toteutuvan omassa
asiastasi.”
työssään hyvin.
Ohjaamo Helsinki julkaisee raportin kyselyn
tuloksista syksyllä 2019.

Kumppanit kokevat hyötyvänsä Ohjaamon toiminnasta muun muassa oman osaamisen lisääntymisellä, nuorten paremmalla tavoittamisella palveluiden piiriin sekä nuorten
työllistymisellä esim. rekrytointitapahtumien
kautta.

